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अल्फ्रेड  जेक्टयरा पक्त एकाच गोष्टीने आनंद 
व्शामचा, आणण ती म्शणजे ऩुस्तकं जभा कयणे. 
भग तो आऩल्फ्मा काभालय ननघत अवे आणण 
ळशयातरे ळेलटचे ऩुस्तक वुद्धा जभा कयत अवे. 
डोंगयालय त्माचे घय उबे शोते, त ेरशानभोठ्मा 
ऩुस्तकांनी खचाखच बयरेरे शोत.े ऩण इतय 
ळशयलावीमांकड ेलाचण्मावाठी काशीच – एक ऩुस्तक 
वुद्धा उयत नवे! ळेलटी अल्फ्रेड जेक्टयरा ऩुस्तकाचा 
खया आनंद वभजतो.  
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अल्फ्रेड जेक्टय एक ऩुस्तक पे्रभी शोता.  

 त्माच्मा गयभ, जुन्मा घयातल्फ्मा प्रत्मेक 
भांडणीत आणण कऩाटात त्माच्मा प्रप्रम 

ऩुस्तकांची यांग रागरेरी शोती.  



रशानऩणी अल्फ्रेडची पक्त एकच 
इच्छा शोती की कोणीतयी त्माच्मालय 
पे्रभ कयाले. ऩण प्रत्मेक लेऱी जेव्शा 
त्माने प्रमत्न केरा तवे्शा उरटंच 
झारं. तो एकटा आणण राजाऱू 

झारा, शुळाय आणण स्लप्नं फघणाया 
झारा. तवे्शा त्माच्मा रषात आरे 
की ऩुस्तकांभध्मे त्मारा आनंद 

मभऱतो. 

वभम उड़ता गमा, ककताफों का ढेय फढ़ता गमा, 
उवके घय का शय ळेल्फ्प ककताफों वे रद गमा. 

जैवे-जैवे अल्फ्रेड फड़ा शुआ,  

उवका ऩुस्तक वंग्रश फढ़ता गमा. 



अल्फ्रेडची कऩाटं लस्तंूनी नाशीतय 
कादंफऱ्मानी बयरेरी शोती.   

त्माने अक्लेरयमभ भध्मे ठेलरा शोता  
भाळांचा प्रलवलकोळ!!  



त्मारा वुरुलातीरा लाटरं की तो पक्त एका ऩुस्तकाने खुळ शोईर. ऩण भग 
दोन ऩुस्तकं आरी, भग तीन आणण भग चाय! 
अल्फ्रेडने ननयीषण  केरं की ऩुस्तकांचा ढीग आता ऩडणाय आशे. 
 “एलढे ऩुयेव नाशीत,” तो म्शणारा. 
 “भाझ्माजलऱ वलव रोकांची  

ऩुस्तकं अवामरा शली!” 



डोंगयालयचे त्माचे घय रलकयच ऩुस्तकांनी खचाखच  बरून गेरे.    
 ऩण अल्फ्रेडरा स्लतःचे स्लप्नं ऩूणव कयामचे शोत,े  
आणण तो त्माच्मा खूऩ जलऱ शोता. त्माने वगऱे ळशय  

प्रऩजूंन काढरे ऩामी चारत आणण वामकरलरून.  
त्माने खडक उरटेऩारटे केरे आणण रोकांचे दयलाजे लाजलरे. 



ळेलटी त्माच्मा ळोधाचा ळेलट जलऱ आरा. 
त्माचे शात थयथरू रागरे, त्माच्मा डोळ्मात ऩाणी आरे. 

ळेलटचे ऩुस्तक एका स्भाटव भुराजलऱ शोत.े 
 “तुझ्मा चभकदाय रार वामकरच्मा फदल्फ्मात  

भी तुरा शे ऩुस्तक देईन.” 



ळशय  आता रयकाभे झारे शोते, वगऱी ऩुस्तके, 
भोठी आणण छोटी अल्फ्रेड जेक्टयच्मा के 

ऩुस्तकारमात जभा झारी शोती. 
अल्फ्रेड ने ती वगऱी एकत्र केरी शोती.  

घयाचा कोऩया-कोऩया, घयाचा प्रत्मेक बाग, 
प्रत्मेक कऩाट, प्रत्मेक भांडणी ऩुस्तकांनी 

खच्चून बयरी शोती.. 



तवंतय  

अल्फ्रेड रा आनंद व्शामरा शला.  
त्माचं स्लप्नं खयं झारं शोतं. 

ऩण त्मारा काशीतयी गडफड लाटरी. 
“आता भी काम करू?”  

टटक.......  टटक.......  टटक .......  

. . मबतंीलयचे घड्माऱ एकवायखे टटक-टटक कयत शोत.े 
“ बफरकुर ठीक आशे!" अल्फ्रेड म्शणारा. “आता भी ऩुस्तकं लाचामरा शली.” 



टदलव गेरे, आठलड ेगेरे, भटशने गेरे, लऴ ेगेरी.  
अल्फ्रेड ने डॉ. वेउव  त ेळेक्वप्रऩमय  ऩमतं  

वगऱं लाचून काढरं. मा दयम्मान, 

  

.. . ऩुस्तकांमळलाम रोकांचे जीलन 

नीयव,  उफग आणणाये  आणण ऩोकऱ  

झारे. त्मांचे फोरणे प्रलचचत्र आणण   

झोऩण्माची लेऱ उफग आणणायी झारी. 

आता अळी अनेक भुरं शोती जमांना  
कोणी एखादे ऩुस्तक लाचून दाखलरे नव्शत.े 



भग एक दबुावग्मऩूणव टदलव,  

अल्फ्रेड ने ळेलटचे ऩुस्तकऩण लाचून काढरे, जवे त ेवंऩरे,  
त्माच्मा भनात अनेक प्रलचाय मेलू रागरे.   

थकरेल्फ्मा अल्फ्रेडने चायी फाजूरा नीट फनघतरं.  
ऩुस्तकांनी जेव्शाऩावून त्माच्मा घयाचा दयलाजा फंद झारा शोता  

तवे्शाऩावून त्मारा घयाच्मा फाशेय ऩडता आरे नव्शत.े  



जो आनंद त्मारा झारा शोता,तो आता एका 
दःुखात फदररा शोता. जमा ऩसु्तकांलय 
त्माच ेअथांग प्रेभ शोते,त्मांच्माभऱेु त्माचं 

थडगं झारं शोतं. 

अल्फ्रेडरा खूऩ अस्लस्थ लाटत शोतं.  

“आता ऩुढे काम?” तो ओयडरा.  
“अजूनशी काशीतयी गड़फड़ आशे!  

ती काम आशे?” त्माने खोर वलाव घेतरा.  



अल्फ्रेड उठारा आणण शऱूशऱू चचभणीलय चढरा. 
तो आऩल्फ्मा झोऩडीच्मा दगडाच्मा छतालय आरा. 

तो छतालय जालून बफरकुर ळांत फवरा... 
तवे्शा एक गंजरेरी रार वामकर डोंगयालय आरी. 



त्मा ऩुस्तकांनी  अल्फ्रेडरा फयेच स्भाटव केरे शोते. 
त्माच्मा डोक्मात प्रलचाय आरे आणण त्माच्मा ह्दमात ऩवयरे.  

“आता भरा खयं कऱरं आशे!” 
अल्फ्रेड  छतालरून ओयडरा. 

"षभा कय, बाला!  
फघ तुझ्मावाठी एक बेट आशे! ती घे.” 

अल्फ्रेड  थोडावा दःुखी झारा, ऩण आता त्मारा स्लतःरा  

ऩक्ष्मावायखे भुक्त लाटू रागरे. “आणण श्जथून शे ऩुस्तक आरे आशे, 
नतथं अजून अजून आशेत! जा आणण शा वंदेळ ऩवयल.!” 



अल्फ्रेडने ऩुस्तकं लाटरी  
तरुणाभध्मे आणण म्शाताऱ्माभध्मे 

जवजवे रोकांनी कथा लाचल्फ्मा आणण ऐकलल्फ्मा   
अल्फ्रेड  शवरा आणण आनंदरा.. 

एकदा ऩयत ऩूणव ळशयात 
रोकांनी ऩुस्तके लाचरी. 
फेकयीत, फवभध्मे, झाडालय 
आणण उरटे रटकून वुद्धा.  



आऩल्फ्मा मभत्रांनी घेयरेल्फ्मा 
अल्फ्रेड जेक्टयने घोऴणा केरी,  
“वगळ्मात चांगरे ऩुस्तक तचे  

अवत ेजे रोकाभध्मे लाटरे जाते.” 

वभाप्त 


